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الهيئة القوميىة ( 3 اكاديمية السادات للعلوم االدارية (7جامعة عين شمس  ،كلية الجارة( 0
 للبريد

 المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد وبيان اهمية تحليل التكاليف البيئية على ترشيد القرارات 

ولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على . اإلدارية في المنشأت الصناعية بمحافظة أسيوط 
فرضياتها واثبات تساؤالتها، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى فى تناول مشكلة الدراسة 

افها من خالل استعراض االدبيات النظرية والدراسات السابقة ذات الصلة، ومن وتحقيقا الهد
واعتمدت . خاللها تم الحصول على البيانات الثانوية والتي شكلت اإلطار النظري للدراسة

كذلك على المنهج التحليلى فى الجانب العملي اعتمادا على اجابات عينة الدراسة وعلى 
( 72)والتى تضمنت ، الغراض هذه الدراسة للوصول الى النتائج استمارة االستقصاء المصممة

( 33)الماليين بالمنشأت الصناعية بمحافظة اسيوط والبالغ عددهم سئولينسؤااًل وزعت على الم
وحيث تعتبر استمارة االستقصاء االداة المستخدمة لتحقيق (  31) ، وقد استرد منهاسئوالم

 SPSS روض احصائيا باستخدام حزمة البرامج االحصائيةاهداف الدراسة من خالل اختبار الف
ان دوافع تحليل التكاليف البيئية قد : وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها

وجودعالقة ذات  ،المؤسساتو ترجع الى دوافع قانونية، اجتماعية، دوافع خاصة بالمستهلك أ
لومات المتعلقة بالتكاليف البيئية في المنشآت داللة معنوية موجبة بين قرارات مستخدمي المع

يؤثر التزام اإلدارة العليا بالمعايير البيئية في المنشآت  ،الصناعية وبين ترشيد القرارات اإلدارية
اقترحت الدراسة بعض التوصيات كما. الصناعية على ترشيد القرارات اإلدارية تأثيرًا إيجابيًا 

اتخاذ القرارات الجديدة ألنها أكثر رشدًا من القرارات ضرورة حث األدارة على  من اهمها
ضرورة أن يكون هناك تطبيق ، أو فتح خط جديد، مثل إغالق خط إنتاج قائم، القائمة

إلجراءات محاسبة التكاليف ونظام محاسبة بيئية التخاذ القرارات اإلدارية الرشيدة لتوفر كافة 
 .ثار البيئية حفاظًا على سمعة المنشأة المعلومات الالزمة لإلفصاح المحاسبي عن اآل
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 المقدمة
المستويات  ى تواجه كافةتعتبر مشكالت التلوث البيئى من أهم مشـــكالت العصرالت

يتسـاوى فى ذلك الدول الصناعية المتقدمة و الناميــة ،حيث يؤدى التلوث ، قليميةاإلالدولية و 
 و بالتالى التأثير على المـوارد الطبيعية المتاحة البيـئى إلى اختالل التوازن بين عناصـر البيئة

ولقد حظى موضوع البيئة وحمايتها من التلوث باالهتمام  (1998 احمد ابو العزم محمد(
وعقد لذلك العديد من المؤتمرات والندوات واإلتفاقيات من أهمها، مؤتمر استكهولم ، العالمى
كما أوصى مؤتمر ريودى ، البيئة والتنميةوالذى أكد على ضرورة الربط بين  0727عام 

بضرورة االهتمام باألراضي كمورد طبيعي يحقق التنمية " قمة األرض "  0777جنيرو عام 
ونتيجة لذلك  (1997 احمد فرغلى محمد) فى إطار األهداف الخاصة بالبيئة والمحافظة عليها

أو مطلبا اجتماعيا تمليه أصبح اإلنفاق على مكافحـة التلوث البيئي ليـس اختياريا فقط 
، بل وأيضا مطلبا قانونيا من قبل الكثيـر من الدول ودول العالم النامية، المسئولية االجتماعية

 Ranganthan,J.and DITZ,D1996)وتشير إحدى الدراسات التى أجريت فى بريطـانيا
عشر بليون أربعة  قدرت بحوالي 0770 – 0771أن النفقات البيئية المباشرة فى عام  إلى)

وان ما أنفقته ، من الناتج القومي االجمالى تقريبا%  5.7وهذا الرقم يعادل جنيه استرلينى 
ويتضح أن  المنشـآت الصناعية وحدها على تكاليف البيئة بلغ فى ذلك العام ثمانية باليين

هذ من . حماية البيئة أصبح هاجسًا دوليا، كما أن األنفاق لحمايةالبيئة فى تزايد مستمر
 (Environmental Accounting) االمنطلق ظهر االهتمام بما يسمى بالمحاسبة البيئية 

بصفة  (Environmental Cost Accounting)  ومحاسـبة التكاليف البيئية، بصفة عامة
خاصة وذلك لتوفير المعلومـات الماليـة المتعلقة بالنواحى البيئية لالستفادة منها فى اتخاذ 

" وأيضًا لتقديم هذه المعلومات للجهات الخارجية ذات العالقة مثل ، الخاصة بالمنشأةالقرارات 
 "وكالة حماية البيـئة 
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 مشكلة الدراسة
بل ، إن مشكلة اإلنفاق على الحماية البيئية لم تعد مشكلة الدول الصناعية الكبرى فحسب

وزاد من االهتمام  .ل النامية أصـبحت ظاهرة اهتمت بها الدول الصناعية األخرى حتى فى الدو 
بعض بنودها بهذا األمـر رغبة الكثير من الدول االنضمام لمنظمة التجارة العالمية التى تلزم 

 .بضـرورة حماية البيئة
وجمهورية مصر العربية كونها تمثل إحدى أهم الدول الصناعية فى الشرق األوسط لذلك 

ففى حين كان مفهوم حماية البيئة بمصر فى  .بدأت تخطو خطوات حثيثة فى هذا المجـال
السابق قاصرا على سن التشريعات الخاصة بحماية العاملين فى المنشآت الصناعية من 

نجد أن الدولة حاليا وجهت اهتمامها وعنايتها إلى توسيع أنظمة حماية ، المخاطر البيئية
ولقد اهتمت ، ـمة فى عقودهافألزمت كثيرا من المنشآت الصناعية باألخذ بهذه األنظ، البيئة

فقامت بإنشاء جهاز شئون ، وكان لها دور بارز فى التصدي للمشـاكل البيـئية، مصـر بالبيئة
ومن الناحية التشـريعية صـدرت ، 0775كذلك إنشاء وزارة خاصة بها عام ، 0797البيئة عام 

صة بقانون حمـاية الخا 0775لسنة  339الالئحة التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
تكمن مشـكلة الدراسة فى أن المحاسبة البيئية بصفة عامة ومحاسبة  0772لسنة  2البيئة رقـم 

وذلك لتعدد أبعادها  .التكاليف البيـئية بصفة خاصة ال زالت غير واضحة أو محددة المعالم 
ارنة بحجم التحدى وجوانبها، وان المساهمات الفكرية والعملية فى هذا المجال الزالت قليلة مق

وعدم ، (7103خليل ابراهيم رجب، زياد هاشم يحيى)واالثار المرتبطة بموضوع التلوث البيئى
إبراز هذه التكاليف ومعالجتها بشكل سـليم قد يؤدى إلى عدم اتخاذ قرارات مناسبة فى هذا 

 .المجـال
 ومصـر كونها كما سـبق أن أوضحنا بأنها قامت بسن .( 7105زهوانى رضا) 

فإن إلقاء الضوء على هذا الجانب من ، التشريعات البيئية كوسيلة لضمان الحماية البيئية
التكاليف والمشاكل المتعلقة به فى القطاع الصناعى بمصر أصبح يمثل ضـرورة حتمية فى 

، بهدف إلقاء الضوء على طبيعتها ونوعيتها، ومن هنا جاءت فكرة هـذه الدراسة، وقتنا الحاضر
 .ومن ثم تقديم التوصيات المناسبة لحلها، ت التى تواجه هذه المنشـآت فى معالجتهاوالصـعوبا
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  أسئلة الدراسة
المنشأت الصناعية  التكاليف البيئية على ترشيد القرارات االدارية فى مامدى تأثير تحليل -0

 ؟ بمحافظة اسيوط
مامدى تأثير قرارات مستخدمى المعلومات المتعلقة بالتكاليف البيئية فى المنشأت الصناعية  -7

 ترشيد القرارات االداراية؟ علىبمحافظة اسيوط 
مامدى تأثير التزام االدارة العليا بالمعايير البيئية فى المنشأت الصناعية بمحافظة اسيوط  -3

 على ترشيد القرارات االدارية؟
 

 الدراسةأهمية  
تستمد الدراسة أهميتها فى كونها ستعالج علميا موضوعا يتعلق بمحاسبة التكاليف البيئية   -0

 .يتها فى ترشيد القرارات اإلداريةوأهم
أنها تتناول تحليل التكاليف البيئية بحيث تساعد المنشآت الصناعية بمحافظة أسيوط على  -7

 .والتطوير المستمر وتقييم األداء التحسين
أتى لحاجة المنشآت الصناعية بمحافظة أسيوط لزيادة الوعي البيئي من خالل أنها ت  -3

 .تعرف على أهمية التكاليف البيئيةال
 

 أهداف الدراسة
 االهتما م بالتكالبف البيئية الصن اعية فى و دوافع المنشات اسباب على التعرف .0
بالمنشات الصناعية بمحافظة القيام بدراسة ميدانية لدراسة و تحليل طبيعة التكاليف البيئية  .7

 ها على ترشيد القرارات االدارية من حيث اهميتها و كيفية المحاسبة عنها و اثر  اسيوط
  االدارية القرارات لترشيد البيئية التكاليف بأهمية تتعلق نتائج الى التوصل .3
القرارت ترشيد  على ذلك انعكاس و البيئية التكاليف تطبيق لتحسين توصيات اقتراح .2

 االدارية 
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 مف اهيم الدراسة
الوسط أو المجال الكائن الذي يعيش فيه اإلنسان " يعرفها علماء البيئة بأنها  :مفهوم البيئة

 ( 7113شوقى السيد" )بما يضمه من ظواهر طبيعية وبشرية يتأثر بها ويؤثر فيها
مالح وهواء وأشجار خلق اهلل عز وجل البيئة ومكوناتها من ماء وأ :مفهوم التلوث البيئي

وعند حدوث اختالل في أحد هذه المكونات على حساب مكون  ،وكائنات حية بدقة متناهية
ويرى كثير من علماء البيئة أن التلوث . آخر عندها تظهر مشكلة الدمار أو التلوث البيئي

سليمان ابراهيم ) أو طاقة في غير مكانها أو زمانها أو كميتها، عبارة عن وجود أي مادة
 (7111عيسى

انها مجموعة عناصر التكاليف المرتبطة ذات العالقة برقابة  :مفهوم التكاليف البيئية
وتحديد وتصـحيح تلك االخطـاء التى تنجم عن تصرفات وقرارات سلبية ومحتملة على حياة 

 Ansariاالنسـان والحيوان والنبات، وذلك يشمل العوامل الملوثه للماء والهواء والتربة 
shahid, Bell, J., ( Kammer, , Tom., and Lowrencw Carol,1997,) 

 األداء بقياس تختص التي النشاطات من مجموعة هي :مفهوم المحاسبة البيئية
 الفئات إلى الالزمة المعلومات وتوصيل معينة، محاسبية وتحليله لوحدة البيئي االجتماعي
عباس )  واتخاذها القرارات تقييم عملية في بغرض مساعدتهم وذلك المختصة، والطوائف

 ( 0771مهدى الشيزارى 
خلصت بعض الدراسات التي تحاول اتباع نظام ادارة التكاليف البيئية :أنواع التكاليف البيئية

 ( : study, Group 7111)إلى أن التكاليف البيئية تنقسم إلى نوعين من التكاليف 
المصدر األول  ذا النوع من التكاليف يبدأ من بدايةتكاليف الوقاية من التلوث البيئي، وه -

ويمكن تجنبه أو الحد منه عن طريق تحسين المواد الخام، وتحسين متطلبات ، للتلوث
ومن ضمن هذا النوع من التكاليف تلك المتعلقة بالحد من التلوث كتكاليف . اإلنتاج

 .قات تقليله أو معالجتهالتخطيط والتحكم، و نفقات قياس الوقاية من التلوث، وكذلك نف
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تكاليف إزالة اآلثار البيئية التي تسببت فيها هذه المصانع مثل تكاليف إزالة النفايات  -
، واألدخنة المنبعثة من المصنع، وجاء التقسيم السابق بناء (النفايات الصلبة أو السائلة)

 .على النشاط الذي تم توجيه التكلفة البيئية له
المناسب للحماية من  ان تحديد المدخل :لبيئية في ترشيد القراراتأهمية دور التكاليف ا

التلوث غالبًا مايؤدي الى نتائج يجب أخذها فياالعتبار عند اتخاذ القرارات اإلدارية، فقد 
تتضمن هذه القرارات االختيار من بين المصروفات الرأسمالية وكذلك اتخاذ القرارات المتعلقة 

المناسبة ويتم ذلك من خالل استكشاف التكاليف الحقيقية  األسعاربتشكيلة المنتجات وتحديد 
 David shield, Beth 0773)لعمليات التشغيل وتكلفة المنتجات بما فيها التكاليف البيئية 

bluff, Miriam Heller ) 
 اتخاذ وعملية البيئية التكاليف بين العالقة إن :لتكاليف البيئية واتخاذ القراراتالعالقة بين ا

 من البيئية التكاليف تنشأ الصدد هذا وفي متبادل تأثير ذات عالقة هي المنشأت في القرارات
: البيئية وتتمثل فى  التكاليف عنها تنشأ التي اإلدارية القرارات مثل اإلدارية القرارات مختلف
 -والتغليف التعبئة مواد نوعية - والتشغيل اإلنتاج عملية -المنتجات نوعية -المصنع موقع

 من التخلص أساليب -المستهلك  بمعرفة المنتج استخدام كيفية -المنتجات وشحن نقل أساليب
 ( 7117منال حامد فراج ) االستخدام  بعد المنتج

 

 الدراسات السابقة
دراسة وتحليل التكاليف البيئية ودورها فى قياس  :بعنوان( 2162)راسة زهوانى رضاد

دراسة حالة المنشآت  "البيئى بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقييم مستوى االداء 
هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من مدى أهمية تطبيق النظم المحاسبية ، الصناعية الجزائرية

للتكاليف البيئية فى قياس وتقييم االداء البيئى داخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية 
جريت الدراسة التطبيقية على العديد من المؤسسات حيث أ، من خالل دورة حياة المنتج

وقد توصلت ، الصغيرة والمتوسطة الصناعية التى تؤثر أنشتطها بالفعل على عناصر البيئة
 :ة من النتائج والتوصيات من أهمهاإلى مجموع
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يترتب على عدم قياس وتحليل التكاليف البيئية بصورة دقيقة تحليل غير سليم النحرافات أنه 
وكانت أهم توصيات واقتراحات  واتخاذ قرارات تشغيلية أو استثمارية غير صحيحة التكاليف

الدراسة ضرورة االستفادة من نموذج تقويم االداء االستراتيجى المتوازن فى الجمع بين تقييم 
االداء االستراتيجى االقتصادى واالداء االستراتيجى البيئى للمؤسسات الصناعية الصغيرة 

 .والمتوسطة
القياس المحاسبى للتكاليف البيئية واالفصاح  :بعنوان( 2162)دراسة مهاوات لعبيدى

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة القياس  عنها فى القوائم المالية لتحسين االداء البيئي
المحاسبى للتكاليف البيئية واالفصاح عنها فى القوائم المالية لتحسين االداء البيئى وتم التأكد 

خالل دراسة ميدانية لمجموعة من مؤسسات صناعة االسمنت فى الجزائر من ذلك من 
باإلضافة إلى أطراف اخرين تهمهم هذه القوائم متمثلين فى المحاسبين ومحافظى الحسابات 

وتم تجميع البيانات ، مستجوبا 033والمؤسسات المالية والضرائب حيث بلغ حجم العينة 
تحليل البيانات باستخدام االساليب اإلحصائية وذلك وتم ، باالعتماد على قوائم االستقصاء

 بغرض اختبار العالقات بين متغيرات البحث 
، وقد أوضحت نتائج البحث من خالل التحليل االحصائى عند اختبار الفرضيات ما يلى

وجود عالقة ارتباط بين أهمية الوعى لدى المسؤولين بضرور القياس واإلفصاح المحاسبى عن 
أن ، قد أوصت الدراسة بضرورةو بيئية وتحسين األداء البيئى للمؤسسات الصناعية التكاليف ال

تعمل المنظمات والهيئات العلمية المحاسبية الدولية والوطنية على القيام بالدور المطلوب منها 
وذلك عن طريق إصدار معايير محاسبية خاصة بإلزام المؤسسات ، فى ما يخص حماية البيئية

ة وذلك خاصة الصناعية منها على القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية فى تقاريرها المالي
 .بغرض تحسين األداء البيئى
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القياس المحاسبى للتأثيرات البيئية  :بعنوان( 2162)دراسة حنان سعيدى سياف
المؤسسات الصناعية دراسة حالة مؤسسة االسمنت حامة بوزيان واالفصاح عنها فى 

SCHB  قسطينه 
على مدى التزام المؤسسات الصناعية لقياس التأثيرات البيئية  هدفت الدراسة إلى التعرف

واالفصاح عنها محاسبيا فى قوائمها المالية باالعتماد على مؤسسة االسمنت حامة بوزيان 
المعلومات المتعلقة باألداء البيئى ان  كانت اهمها،قسطينه كدراسة حالة وتوصلت إلى نتائج 
مما يجعلها تؤثر تأثيرا مباشرا فى المركز ، مية وماليةللمؤسسات الصناعية هى ذات طبيعة ك

، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من االقتراحات أهمها، المالى للمؤسسة وفى نتيجة نشاطها
ينبغى إنشاء بنك للمعلومات يساعد على توفير المعطيات والمعلومات من أجل قياس تكاليف 

يبى وسياسة ضريبية مالئمة وتكوين نظام ضرورة وضع نظام ضر ، أضرار التلوث ومعالجته
 .للمحاسبة البيئية 

 Determinants ofبعنوان (Patricia Stanton. 2012)دراسة 
environmental disclosure in Thai corporate annual Reports : تمثلت هذه

وجود شركة تايالندية واختبار فرضية  25لـ 7112الدراسة فى فحص التقارير المالية لسنة 
شركة  37جاءت النتائج لتشير إلى ان ، عالقة بين مستوى اإلفصاح البيئى وحجم الشركات

بنسبة أكبر من تلك ، من الشركات عينة الدراسة كانت تقوم باالفصاح عن معلوماتها البيئية
ووجود عالقة إيجابية وطردية بين األفصاح البيئى وحجم ، الناشطة فى صناعات أخرى

 لتعرف على مدى قيام المؤسسات الصناعية باالفصاح عن ادائها البيئى الشركات بهدف ا
 Social and environmental :بعنوان ( Teresa Cristina .2009 )دراسة 

accounting :Acase study on aportuguse cement company  دراسة تطبيقية
التى تنشط فى صناعات ذات باعتبارها من الشركات (  Secil)على شركة اإلسمنت البرتغالية 

ومن أهم نتائج الدراسة التى توصلت ، تأثيرات بيئية االمر الذى يجعلها مسئولة إجتماعيا وبيئيا
ان هناك زيادة فى مستوى المعلومات البيئية واالجتماعية المفصح عنها فى التقارير ، إليها

وجود ، فى الشركات البرتغالية  السنوية خالل السنوات االخيرة والتى تتميز بكونها أكثر تواترا
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عالقة قوية بين سياسات االفصاح البيئى واالجتماعى واهتمام المجتمع واصحاب المصالح 
ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة إعطاء االهمية لموضوع المحاسبة البيئية واالجتماعية ، فيه

 .من طرف الشركات الصناعية وخاصة منها ذات النشاط المؤثر فى البيئة
 

 االطار النظرى للدراسة
 :(االبعاد -الدوافع -المفهوم)التكاليف البيئية 

مجموعة عناصر التكاليف المرتبطة ذات العالقة برقابة  هى :التكاليف البيئية مفهوم
وتحديد وتصحيح تلك األخطاء التي تنجم عن تصرفات وقرارات سلبّية ومحتملة على حياة 

 ,Ansari)االنسان والحيوان والنبات، وذلك يشمل العوامل الملوثة للماء والهواء والتربة 
shahid, Bell, J., Kammer , Tom., and Lowrencw Carol0772 ) 

 التي األسباب والدوافع أهم: دوافع المنشآت الصناعية لالهتمام بالتكاليف البيئية
 ( 7112المرزوقي  عباس مها) بالتكاليف البيئية اإلهتمام لضرورة أدت

 حقوق ضمان بهدف البيئة على بالمحافظة الدولي اإلهتمام تزايد :تنظيمية قانونية أسباب
صدار التشريعات القادمة، المستقبلية األجيال  البيئية اآلثار إخضاع حتمية على تؤكد التي وا 
 فاإللتزام األدنى، للحد وتخفيضها اآلثار رقابة هذه بغرض للقياس المؤسسات ألنشطة السلبية
 عنها ينجم والتي داخل المؤسسات بيئية أنشطة لخلق يؤدي أن شأنه من التشريعات بهذه

 .بيئية تكاليف
 تنتج الصناعية، والتي المؤسسات إتجاه المجتمع بتوقعات المتعلقة األسباب :جتماعيةا أسباب

هتمامه بالبيئة وعيه زيادة من داركه وا   اإلقتصادية األنشطة ممارسة عن الناجمة لآلثار ،وا 
 البيئة على الحفاظ أهمية المجتمعات و الدول حيث تستشعر البيئي، النظام عناصر في المؤثرة

 تتحمل أن إلى للبيئة صديق تعمل بأسلوب التي بالمؤسسات يدفع ما، الطبيعية الموارد و
  . بيئية تكاليف
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 غير منتجات استخدام في المستهلك ورغبات باحتياجات تتعلق :بالمستهلك خاصة أسباب
 أو منه، التخلص يسهل منتج شراء إلى الحاضر في الوقت المستهلك يحتاج إذ بالبيئة، ضارة
 عنه ينشأ الذي األمر والتسويق، اإلنتاج ذلك عند مراعاة إلى المنتجين يدفع مما تدويره، اعادة

  .مختلفة بيئية تكاليف
 القيام من لتمكينها اإلدارة متطلبات و بإحتياجات متعلقة أسباب :بالمؤسسات خاصة أسباب

 .الذكر السابقة األسباب إلى إضافة الرقابةو  التخطيط بوظيفتي
 :يكاآلت هي عوامل عدة من أهميتها البيئية التكاليف كتسبتا :البيئية التكاليف أهمية

 ( 7111محمد عباس بدوى )
 لهذه النقدي أو الكمي القياس توفر أن حيث البديلة، األساليب بين إمكانية المفاضلة -

 .تكلفة األقل البديل إلختيار المتاحة البدائل بين إجراء المقارنة على يساعد التكاليف
 عن سواء البيئة، حماية مجال في اإلنفاق لتخطيط الالزمة المعلومات فى توفير تساهم -

 هذه على الرقابة إحكام في بدوره يسهم مما المعاييرو  الموازنات التخطيطية إعداد طريق
 .العناصر

 في التحكم برامج تكاليف مقارنة يتم حيث التلوث، في التحكم برامج جدوى دراسة في تؤثر -
 .البرامج هذه من المحققة بالمنافع التأثيرات البيئية

 داخل كانت إذا سواء المحيطة، البيئة تحسين  الطاقة تخفيض مزايا تحقيق في تساهم -
 .المؤسسات أوخارجها

 الكلية التكاليف من يخفض مما البيئي، األداء تكاليف تخفيضو  فى رقابة تساهم -
 وبالتالي القرارات، إتخاذ تالسياسا وضع عند ترشيد اإلدارة في ويساعد للمؤسسات،

 .السوق في قيمتها  المؤسسات سمعة تحسين
 التي التشغيل، مدخالت ختياراو  النشاط مدخالت عناصر إستخدام كفاءة زيادة تساعد على -

 .األداء البيئي مستوى تحسن
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: التالي النحو على عرضها يمكن أهداف عدة البيئية للتكاليف: أهداف التكاليف البيئية
 (7117مؤيد محمد الفضل واخرين)
 البيئة على التشغيلية للعمليات السلبي التأثير دراسة من المؤسسات البيئية التكاليف تمكن -

 الربحية على وتأثيرها ،البرامج لهذه ميزانيةو  للحماية برامج وضع بذلك من يرتبط وما
كتشاف  . السلبية البيئية التأثيرات ذهه للتقليل من جديدة طرق وا 

 في بالدولة المختصة األجهزة مساعدة في يساهم السنوية التقارير في البيئية التكاليف إدراج -
 المختلفة للمناطق البيئية المؤشرات وتقارير الطبيعية، للموارد األجل الخطط طويلة إعداد
 . البيئة تلوث عناصر على لتحقيق الرقابة الالزمةو   بالدولة

 في القصور جوانب كشف دوري، بشكل مراجعتها يجب، البيئية للتكاليف أفضل إدارة تحقيق -
 .البيئية المنافعو   اإليرادات قياس من المؤسسات وتمكين المتبع البرنامج المحاسبي

 يستثمرون يجعلهم، البيئية بالمعلومات الشركات أسهم في ستثمارالا قرارات متخذي إمداد- 
 اإلعتبار في تأخذ ال التي تلك وتجنب ،التلوث مكافحة في عالية كفاءة مجاالت ذات في

 .المالية إعداد قوائمها عند البيئي التلوث تكلفة
 التشريعات نشاطها، طبيعة عن معلومات يوفر للمؤسسات البيئية التكاليف عن اإلفصاح -

 ماو  التشريعات، بتلك اإللتزام عن المترتبة الفعلية و التقديرية والنفقات الرأسمالية البيئية
 .األسهم وعائدات السيولة المالي، المركز من كل أثرها علىو  تكاليف، من بها يرتبط

دارية من منظور التكاليف اتخاذ القرارات اال: التكاليف البيئية واتخاذ القرارات االدارية
في  ISO 14001إن تبني اإلدارة البيئية له دوافعه حيث أن ذلك يتواءم مع متطلبات  :البيئية

ويمثل تبني اإلدارة  ،إنجاز األعمال بالشكل الذي يكون له اثر بالغ في بنية السوق العالمية
 ( 7117محمد عبد الوهاب الغزاوى  ) .البيئية بطاقة دخول لألسواق التنافسية
دوافع خارجية تدفع الشركة إلى تبني تلك  ISO14000ويقف وراء تبني الشركات 

حيث أن الحصول ، المواصفة مثل طلب السوق ومزايا السوق والمتطلبات الحكومية والتعاقدية
وكذلك هناك دوافع داخلية تتمثل بزيادة . على شهادة اإلدارة البيئية يمثل ميزة تنافسية للشركات

السيطرة الجيدة على طرق العمل ذات التأثير البيئي الكفاءة التشغيلية وعدم اهدار الطاقة و 
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ومن الجدير بالذكر أن تبني مواصفة اإلدارة . المحتمل وتدريب العاملين على حماية البيئة
دارته وتكاليف  البيئية يتطلب تحمل تكاليف إضافية تتمثل بتكلفة إعداد نظام اإلدارة البيئية وا 

تقبل يستدعي استخدام النماذج والمعلومات الكفيلة إن التفكير المنظم عن المس. االستشارة
وبناءا على ذلك فقد يتم استخدام نموذج أساسي متشائم أو نموذج ، بالتنبؤ بالمشاكل المستقبلية

حيث يركز النموذج المتشائم على محدوديات النمو وقد بنى لذلك فوستر ، أساسي متفائل
 Systemsاسماها بالنظم الديناميكية  نموذجا يعمل على الحاسب مستخدما في ذلك تقنية

Dynamics وقد الحظ أن أقوى مؤثر في تلك ، الستنباط النتائج االقتصادية المستقبلية
 (  7112جالل محمد البنا .) الديناميكية هي التغذية العكسية للمعلومات

وتنقسم التكاليف في مجال اتخاذ القرارات إلى  :البيئية فى مجال اتخاذ القرارات التكاليف
 .  Sunk Cost وتكاليف غير مالئمة Relevant Costsتكاليف مالئمة 

التكاليف المتوقعة مستقبال والتي تختلف أو تتفاوت " وتعرف التكاليف المالئمة على أنها 
ريف يتضح أن ومن التع ( 0771محمد العظمة و اخرين )  ".من بديل ألخر من بدائل القرار

 :التكاليف المالئمة لها خاصيتين هما
  أنها تكاليف مستقبليةFuture Costs أي يتوقع حدوثها بالمستقبل ولم تحصل فعال بعد. 
  أنها تكاليف تفاضليةDifferential Costs أي تكاليف تختلف من بديل آلخر. 

نما قد يتعداها  وال تقتصر التكاليف المالئمة على التدفقات النقدية التي تتحملها الشركة وا 
وان لم تمثل تدفقات نقدية خارجة إال أنها تمثل عائدا  Imputed Costsإلى التكلفة المحتسبة 

أي تمثل كلفة ، ضائع على المشروع نتيجة عدم االستفادة من الموارد المتاحة في فرصة بديلة
وهذه تمثل أقصى عائد مساهمة فقدته  Opportunity Costsالفرصة البديلة أو الضائعة 

 . الشركة نتيجة اختيارها بديال معينا ورفضها بديل آخر
 اتخاذ وعملية البيئية التكاليف بين العالقة إن:العالقة بين التكاليف البيئية واتخاذ القرارات 

 من البيئية التكاليف تنشأ الصدد هذا وفي متبادل تأثير ذات عالقة هي نشأتالم في القرارات
  ( 7117منال حامد فراج )  :مثل اإلدارية القرارات مختلف



 

 وآخرون سماسم كامل موسى
 

 421 7102 يونيو، الثانيوالثالثون، الجزء  ثامنالمجلد ال

 نوعية -المصنع موقع) : البيئية وتتمثل فى التكاليف عنها تنشأ التي اإلدارية القرارات-
 وشحن نقل أساليب -والتغليف التعبئة مواد نوعية - والتشغيل اإلنتاج عملية -المنتجات
 بعد المنتج من التخلص أساليب - المستهلك بمعرفة المنتج استخدام كيفية -المنتجات
 ).االستخدام

 

 فروض الدراسة
تؤثر المعلومات المتعلقة بالتكاليف البيئية فى المنشآت الصناعية  :الفرض الرئيسى

 .يوط على ترشيد القرارات االداريةبمحافظة أس
 :ن هذا الفرض الرئيسى فرضين فرعيين هماموينبثق 
هناك عالقة ذات داللة معنوية بين قرارات مستخدمى المعلومات  :الفرعى االولالفرض 

وط وبين ترشيد القرارات المتعلقة بالتكاليف البيئية فى المنشآت الصناعية بمحافظة أسي
 .االدارية

يؤثر التزام االدارة العليا بالمعايير البيئية فى المنشآت الصناعية  :الفرض الفرعى الثانى
 .أسيوط على ترشيد القرارات االداريةبمحافظة 

 

 منهج الدراسة
فى تناول مشكالت الدراسة ( الوصفي ) اعتمد هذه الدراسة على المنهج االستقرائي 

واثبات فرضياتها لمالئمتها ألغراض الدراسة وتحقيقا ألهدافها من خالل استعراض األدبيات 
ثرها على ترشيد القرارات اإلدارية بالمنشآت النظرية المتعلقة بموضوع تحليل التكاليف البيئية وآ

واعتمدت كذلك على المنهج التحليلي فى الجانب العملي اعتمادا ، الصناعية بمحافظة أسيوط 
على إجابات عينة الدراسة وعلى استمارة االستقصاء المصممة ألغراض هذه الدراسة للوصول 

حيث تعتبر استمارة االستقصاء اداة البحث المستخدمة لتحقيق أهداف البحث من ، إلى النتائج
 . SPSSخالل اختبار فروض البحث احصائيًا باستخدام حزمة البرامج االحصائية 
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 عينة الدراسة
منشأة من المنشآت الصناعية بمحافظة أسيوط، حيث تم  31اشتملت عينة الدراسة على 

وبعد  رج أسماء وعناوين تلك المنشآت بالملحق اإلحصائيمد منشأة( 33)استهداف عدد 
منشأة، وتم اختيار المسئول  31استبعاد القوائم غير المستوفاة وغير الصالحة، بلغ العدد 
 .المالي بالمنشأة الستيفاء قائمة االستيفاء الخاصة بكل منشأة

 

 أدوات الدراسة
 7105واجريت الدراسة عام ، الدراسات السابقة ،الكتب والمجالت والمقاالت العلمي -
الجزء االول معلومات تعريفية عن ( جزاء أ 3) يتكون من و  االستبيان لجمع البيانات -

 الجزء، الديمغرافية للمسئول الذي قام بمليء االستبيان الخصائص: الجزء الثانى، المنشأة
 بتوزيع ونقام الباحث الدراسة أداة صدق من معلومات حول متغيرات الدراسة وللتأكد الثالث
مالحظا  منهم وضع وطلب االختصاص، ذوي من المحكمين من عدد على القياس أداة
 تعديل الدراسة، وتم لهدف مناسباً  يرونه ما حسب القياس أداة فقرات على وآرائهم تهم

 فقرة 72إلى  الفقرات عدد ليصل المحكمين، من % 95 إجماع على بناءً  الفقرات، بعض
 9 مستخدمى المعلومات المتعلقة بالتكاليف البيئيىة وتتضمن : هي مجاالت 3 على موزعة
مدى  ومجال، فقرات  7 و تتضمن ومجال مدى التزام المنشأ ة بالمعايير البيئية، فقرات

و  توافر المعلومات المتعلقة بالتكاليف البيئية بالنسية الدارة المنشاة فى ترشيد القرارات
 .فقرات 2تتضمن 

للمتغير المستقل  13733قد بلغت Cronbatch Alfa قيمة ألفا( معامل الثبات)أن و 
، والذي انعكس بدوره على معامل الصدق حيث (المعلومات المتعلقة بالتكاليف البيئية)

، 13995( مدى التزام اإلدارة بالتكاليف البيئية)، كما بلغت قيمة ألفا للمتغير المستقل 13732
فقد بلغت قيمة ألفا ( القرارات االداريةترشيد )، أما المتغير التابع 13720ق بمعامل صد

 .13771بمعامل صدق  13922
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مكانية تعميم نتائج الدراسة على  نخلص من ذلك إلى ثبات استجابات عينة البحث، وا 
 .7103واجريت الدراسة الميدانية عام مجتمع الدراسة 

 

 ساليب االحصائيةاأل
  مقياس االعتماديةReliability 
  التحليل العاملي التوكيدي(Confirmatory Factor Analysis (CFA 

  المتوسط المرجحMean 
 االنحراف المعياري Standard 
  اختبارT 
 معامل ارتباط بيرسون 
  تحليل االنحدار البسيطSimple Regression 
 تحليل االنحدار المتعددSimple Regression  

 

 الدراسةنتائج  
تؤثر المعلومات المتعلقة بالتكايف " على ينص الذى بالفرض الرئيسى يتعلق فيما -6

 "البيئية فى المنشات الصناعية بمحافظة اسيوط على ترشيد القرارت االدارية 
 :التالى الجدول يوضح جاءت النتائج كما عن القيمة المتوسطة Tتم اجراء اختبار 
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لمعلومات المتعلقة ا لتأثير Tاإلحصاء الوصفي ونتائج اختبار يوضح الجدول التالى 
 :على ترشيد القرارات االدارية بالتكاليف البيئية

وسط  المتغير
 حسابي

انحراف 
 الداللة T test معياري

 دالة موجبة 53709 1329 3395 المعلومات المتعلقة بالتكاليف البيئية
الحالية الخاصة تساعد المنشأة في االستجابة للقوانين 

 دالة موجبة 23777 0300 3392 بحماية البيئة
تساعد مستخدميها ويعتمدون عليها عند اتخاذ قراراتهم 

 دالة موجبة 33002 1329 3392 االقتصادية
تساعد في توفير كافة البيانات الالزمة لإلفصاح عن 

 دالة موجبة 23929 1372 3392 التأثيرات البيئي
اآلثار البيئية عند اتخاذ القرارات تساعد في تحديد 
 دالة موجبة 3332 0317 3332 االستثمارية بالمنشأة

 غير دالة 0379 1377 3333 تساعد في قياس تأثير أنشطتها على البيئة المحيطة
 دالة موجبة 53133 1372 3392 تساهم في تحسين برامج خدمة البيئة

تصميم صياغة و منشأة القدرة النبؤية في توفر إلدارة ال
 دالة موجبة 23733 0312 3372 الخطط المستقبلية
التعويضات  –قليل من االلتزمات تساهم في الت

التي قد تنشأ بسبب عدم االلتزام بحماية  –الغرامات و 
 البيئة

 دالة موجبة 073127 1330 2333
 

  أن قيمة من الجدول السابق يتضحT بالتكاليف البيئيةلمعلومات المتعلقة ا لمتغير تاثير 
عبارة المعلومات المتعلقة  عدا، موجبة وذات داللة معنوية على ترشيد القرارات االدارية

 Tفقد كانت قيمة " بالتكاليف البيئية تساعد في قياس تأثير أنشطتها على البيئة المحيطة
على مما يدل ، على المستوى العام 3395كما بلغ متوسط االستجابات ، غير دالة معنويا
على ترشيد القرارات المتعلقة بالتكاليف البيئية المعلوماتباهمية وتأثير  وعي المسئولين

  .واالستحسان من وجهة نظر عينة البحث لبلغ حيز القبو  الذى االدارية و
هناك عالقة ذات دالله " على ينص الذى :بالفرض الفرعى االول يتعلق فيما -2

معنوية بين قرارات مستخدمى المعلومات المتعلقة بالتكايف البيئية فى المنشات الصناعية 
 عن القيمة المتوسطة Tتم اجراء اختبار " بمحافظة اسيوط وبين ترشيد القرارت االدارية 

 :التالى الجدول يوضح جاءت النتائج كما
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 العالقة بين قرارات مستخدمى Tاالحصاء الوصفى و نتائج اختبار يوضح الجدول التالى 
 ترشيد القرارات االداريةوبين  المعلومات المتعلقة بالتكاليف البيئية

وسط  المتغير
 حسابي

انحراف 
 الداللة T test معياري

أهمية توافر المعلومات المتعلقة بالتكاليف 
 دالة موجبة 2307 1332 3397 البيئية في ترشيد القرارات االدارية

قرارات شراء أجهزة وآالت تساعد في التقليل 
 دالة موجبة 01370 1323 2339 من المخاطر البيئية مثل تقليل االنبعاثات

قرارات استثمار جزء من أموال المنشأة في 
شراء مواد مباشرة أو آالت جديدة صديقة 

 للبيئة الستثمارها في المدى الطويل
 دالة موجبة 2302 1332 3371

قرارات تجنب المنشأة أي التزامات قد تنشأ 
 دالة موجبة 2372 1397 2301 نتيجة عدم االهتمام بالبيئة

قرارات إعادة تصميم المنتجات بحيث ال 
 دالة موجبة 2322 1397 3325 يترتب عليها حدوث نفايات

قرارات جديدة أكثر رشدًا من القرارات 
أو فتح ، قائم مثل إغالق خط إنتاج، القائمة

 خط جديد
 غير دالة 7311 0302 3323

قرارات إعادة تصميم العمليات اإلنتاجية 
 دالة موجبة 3375 0319 3327 بحيث ال يتم استخدام مواد سامة أو ضارة

قرارات متعلقة بالتكاليف الخاصة بتخفيض 
عادة تدوير المواد الخام وتق ليص وا 
 المستهلكةو 

 موجبةدالة  2373 1377 3327

قرارات إحالل عناصر الطاقة الملوثة للبيئة 
بطاقة أكثر توافقًا مع البيئة مثل الطاقة 

 الشمسية أو طاقة الرياح
 دالة موجبة 3323 1375 2302

  أن قيمةمن الجدول السابق يتضح T العالقة بين قرارات مستخدمى المعلومات  لمتغير
موجبة وذات داللة معنوية عدا  المتعلقة بالتكاليف البيئية وبين ترشيد القرارات االدارية

أو فتح ، مثل اغالق خط إنتاج قائم،                      ً                     قرارات جديدة أكثر رشدا  من القرارات القائمة"عبارة 
على 3397متوسط االستجابات كما بلغ ، غير دالة معنويا Tفقد كانت قيمة " خط جديد

مما يدل على أهمية توافر  2339، 3323وتراوح متوسط االستجابات بين ، مستوى المحور
 علىدارة المنشأة لمستخدمى تلك المعلومات باالمعلومات المتعلقة بالتكاليف البيئية بالنسبة 

 .ترشيد القرارات االدارية
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يؤثر التزام االدارة العليا  " على ينص الذى بالفرض الفرعى الثانى يتعلق فيما -3
" بالمعايير البيئية فى المنشاءات الصناعية بمحافظة اسيوط على ترشيد القرارات االدارية 

 :التالى الجدول يوضح جاءت النتائج كما عن القيمة المتوسطة Tتم اجراء اختبار 
االدارة العليا فى التزام تأثير لمدى  Tاإلحصاء الوصفي ونتائج اختباريوضح الجدول التالى 

 على ترشيد القرارات االدارية المنشأة بالمعايير البيئية
وسط  المتغير

 حسابي
انحراف 
 الداللة T test معياري

 دالة موجبة 23333 139 3333 التزام المنشأة بالمعايير البيئية
علقة بالحد من تلوث مياه الشرب المت
 دالة موجبة 73707 037 3333 مسبباتهو 

 دالة موجبة 73032 137 3332 المتعلقة بإعادة استعمال المياه المعالجة
المتعلقة بتحديد مستوى شدة الضوضاء 

 دالة موجبة 33075 031 3352 المسموح بها في البيئة الخارجية
السيطرة على تلوث الهواء المتعلقة بالحد و 

 دالة موجبة 33093 031 3337 ومسبباته
العمليات الصناعية التي المتعلقة بتحديد 

 دالة موجبة 73207 030 3353 يتسبب عنها مخلفات
أثرها علقة بتحديد مدى وجود انبعاثات و المت

 دالة موجبة 2327 137 3322 على الهواء والماء و التربة
التي تعلقة بتحديد المواد المستخدمة و الم

 دالة موجبة 33250 031 3321 تؤثر على البيئة
التي بتحديد خصائص المنتج و المتعلقة 

 دالة موجبة 23317 137 2302 تؤثر على البيئة
  أن قيمةمن الجدول السابق يتضحT  المنشأة االدارة العليا فى التزام تاثير مدى لمتغير

على 3333كما بلغ متوسط االستجابات  بالمعايير البيئية موجبة وذات داللة معنوية،
المنشآت بالمعايير البيئية قد بلغ  االدارة العليا فى التزامالمستوى العام مما يدل على أن 

 .حيز القبول واالستحسان من وجهة نظر عينة البحث
 

 توصيات الدراسة
 مثل ،                                                         ً                     ضرورة حث األدارة على اتخاذ القرارات الجديدة ألنها أكثر رشدا  من القرارات القائمة

 .أو فتح خط جديد، إغالق خط إنتاج قائم
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 تخاذنظام محاسبة بيئية الو  التكاليف محاسبة إلجراءات تطبيق هناك يكون أن ضرورة 
المحاسبي عن اآلثار كافة المعلومات الالزمة لإلفصاح  وفرلت اإلدارية الرشيدة القرارات

 .           ً                  لبيئية حفاظا  على سمعة المنشأةا
 لتوعية المحاسبين على كيفية  البيئية المحاسبة في ةصصخمت تدريبيةدورات  وجود ضرورة

 .قياس التكاليف البيئية واالفصاح عنها
 واإلفصاح عن  ،ضرورة التزام المنشآت بحماية البيئة من خالل إنتاج منتجات صديقة للبيئة

 .للقوانين الخاصة بحماية البيئة المعلومات التي تؤثر على البيئة واالستجابة
 مائى لمعايير البيئية للحد من التلوث الهوائى والضرورة إلزام المسؤلين في المنشآت با

 .واالنبعاثات الضارة بالبيئة
  ضرورة إدراك المسؤلين بالمنشآت لمخاطر عدم األلتزام بالمعايير البيئية وما يترتب على

 .                              تمثل عب  إضافى على تلك المنشآت ذلك من تعويضات وغرامات
تى يود أن يقوم بها فى دراسته المستقبلية يقترح بعض الدراسات المستقبلية ذات الصلة، وال

 :أو يقوم بها باحثون آخرون، وهى
 تحليل التكاليف البيئية وأثرها على ترشيد القرارات االستثمارية بالمنشأت الصناعية 
 دراسة وتحليل التكاليف البيئية وأثرها على قياس مستوى االداء البيىئ بالمنشأت الصناعية 
  البيئية واهميتها فى تحسين جودة المعلومات المحاسبيةاالفصاح عن التكاليف 
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ABSTRACT  
This study aimed to identify and indicate the importance of 

environmental cost analysis on the rationalization of administrative 

decisions in industrial facilities in Assuit Governorate. In order to 

achieve the objectives of the study and answer its questions, the study 

relied on the descriptive approach in dealing with the problem of the 

study and its hypotheses and achieving its objectives by reviewing the 

theoretical literature and the previous relevant studies, through which 

secondary data was obtained which formed the theoretical framework 

of the study. In addition, the analytical method was adopted on the 

practical side based on the answers of the sample of the study and on 

the survey questionnaire designed for the purposes of this study to reach 

the results which included 24 questions distributed to the financial 

officials in the 33 industrial establishments in Assuit Governorate,) and 

30 one of them are restored. 

 Whereas the survey is considered a form tool used to achieve the 

objectives of the study by testing hypotheses statistically using the 

SPSS statistical software package the study concluded with a set of 

results including: The motives of the environmental cost analysis may 



 

 وآخرون سماسم كامل موسى
 

 431 7102 يونيو، الثانيوالثالثون، الجزء  ثامنالمجلد ال

return to legal, social motives, motives of Consumer and institutions 

and the existence of a significant positive relation between decisions of 

the information related to environmental costs users in industrial 

facilities and the rationalization of administrative decisions.Senior 

management's commitment to environmental standards in industrial 

establishments on the rationalization of administrative decisions 

affecting a positive impact. The study suggested some 

recommendations, the most important of which is the need to urge 

management to take new decisions that are more rational than the 

existing decisions, such as closing an existing production line or 

opening a new line. There should be an application of cost accounting 

procedures and an environmental accounting system to provide all the 

information that are necessary to the disclosure of accounting for 

environmental impacts in order to preserve the reputation of the facility. 
 
 


